
Zorg met een Spaans tintje in Breda en regio 
Zeven Spaanse verpleegkundi
gen tekenden gisteren · in verzor
gingshuis Het Laar in Tilburg 
een contract dat ze bindt aan 
Het Laar, het Bredase Raffy of 
Het Hoge Veer uit Raamsdonks
veer. Met de pilot wordt werk 
gemaakt van het personeelste
kort in de zorg. 
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Het werd een warm welkom in ver
zorgingshuis Het Laar, voor de ze
ven Spaanse verpleegkundigen die 
hun beroep in Nederland uit ko
men oefenen. Bewoner Piet Nuij
ten heette ze in hun eigen taal wel
kom . ,,Ik heb gezegd dat ik het op 

prijs stel dat ze hier zijn en alvast 
danken voor het werk dat ze gaan 
doen." 

De Spaansen antwoordden met 
een glimlach op de toespraák van 
Nuijten, die als chemisch student 
op stage in Madrid de taal machtig 
werd en in Spanje woonde. 

· Taalcursus 
De bewoner mocht ook de bloe
men overhandigen die hoorden bij 
het ondertekenen van het contract. 
Daarin is een traject van vijftien 
maanden afgesproken, waarbij de 
eerste drie maanden zijn uitgetrok
ken voor eeri intensieve taalcursus . 
Vanaf de tweede maand worden de 
verpleegkundigen al een dag per 
week ingezet en dat wordt geleide-

lijk aan steeds meer. ,,In 2012 is in 
Amsterdam al een vergelijkbaar tra
ject gestart", weet Ton van Leeu
wen, directeur van adviesorganisa
tie Nediocare. ,,Maar dat liep mis op 
de begeleiding en daardoor trokken 
die mensen al snel gefrustreerd te
rug naar Spanje. Ik ben met de ini
tiatiefnemer in gesprek gegaan en 

'' Het leven en 
werkisin 
Nederland beter 
dan in Spanje 
- Rosa Escobar Sanchez (54) 

zag via mijn schoonvader in Spanje 
dat daar veel hoogopgeleide ver
pleegkundigen zijn die niet aan de 
bak komen." 

, . 

Verzekeringen 
In Nederland is juist een gebrek een 
kwalitatief goed personeel in de 
zorg en voor een duurzaam dienst
·verband zetten de zorginstanties 
nu wel in op hoogwaardige begelei
ding voor de werknemers. ,,We 
willen ze niet laten zwemmen ", 
geeft Van Leeuwen aan. ,,Zaken als 
verzekeringen hebben wij allemaal 
geregeld en we dragen ook zorg 
voor huisvesting. 1\vee verpleeg 
kundigen gaan zowel werken als 
wonen in Het Laar." 

Voor de verpleegkundigen is er 

naast een taalbarrière ook een groot 
verschil in de cultuur waar ze te
recht komen . ,,Spanjaarden zijn fa-· 
miliemensen en we hopen dat ze 
aansluiting kunnen vinden bij an
dere Spaanstaligen in Brabant." 

Begeleiding 
In februari start een nieuw traject 
met maximaal tien verpleegkundi 
gen. ,,We willen de groep niet te 
groot laten worden", zegt Van 
Leeuwen . ,,Juist om intensieve be
geleiding te kunnen blijven bie
den." 

,,Het leven en werk is in Neder
land beter dan in Spanje", verwacht 
Rosa Escobar Sanchez (54). ,,En in 
Spanje is het enorm moeilijk om 
aan werk te komen. " 


